
 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60076201437
 ซื�ออปุกรณเ์พื�อใชร้าชการ จํานวน ๗ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

73,136.64 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60066277161
 ประกวดราคาซื�อยา PRAVASTATIN 40 MG. (1 BX/30
TB) ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,985,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60076155096

 สอบราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยร์ะบบ
หลอดเลอืดแบบดจิติอลระนาบเดยีวและระบบสรา้งภาพ ๓
มติ ิ(Single Plane Digital Subtraction Angiography with
3D Angiography) ยี�หอ้ SIEMENS รุน่ Axiom Artis dTA
SN.55383

1,176,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ประกาศเชญิ
ชวนขึ�น
เว็บไซต์

60076153601
 ซื�อยา METFORMIN 850 MG(1BX/300TB) โดยวธิตีกลง
ราคา

180,723.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

59116215548
 จา้งเหมาบํารงุรักษาพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

201,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

59116083940
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ระบบจัดเกบ็และรับสง่ขอ้มลู
ภาพทางการแพทยแ์บบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้
Infinitt PACS V.3.0.11.4 จํานวน ๑ SE โดยวธิตีกลงราคา

75,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

60076153535
 ซื�อยา QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE
0.5ml(1BX/1VL) โดยวธิตีกลงราคา

64,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,755,359.64  

  ลําดบัที� 8 - 14 จากทั �งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60076207801
 ซื�อโตะ๊ทํางานสําหรับใชใ้นการจัดกจิกรรมกลุม่และ
ไมโครโฟนไรส้าย จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

91,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076207546
 ซื�อพัสดงุานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส ์ของ ทอ.ปี ๖๐
จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

6,052.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076206777  สอบราคาซื�อยา  
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076205522
 ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,133,838.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076203107  สอบราคาซื�อยา จํานวน 4 รายการ 1,712,428.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

บนัทกึเลขที�
และวนัที�ของ

เอกสารและคํา
สั�ง

60076202526
 ซื�อเครื�องเป่ามอืฆา่เชื�อโรคอตัโนมตัริะบบมลมรอ้น จํานวน
๑๕ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

84,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076202361
 ซื�อวสัดใุชทํ้าประตบูรเิวณดา้นหลงั หอพัก นพอ. จํานวน
๑๗ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

51,698.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 6,079,516.66  

  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั �งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60076202526
 ซื�อเครื�องเป่ามอืฆา่เชื�อโรคอตัโนมตัริะบบมลมรอ้น จํานวน
๑๕ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

84,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076202361
 ซื�อวสัดใุชทํ้าประตบูรเิวณดา้นหลงั หอพัก นพอ. จํานวน
๑๗ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

51,698.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076131449
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด โรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

50,804,143.08 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60076202052
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมหอ้งทํางานฝ่ายอํานวยการ พอ. จํานวน ๔
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

39,494.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076201867
 ซื�อพัสดซุอ่มแซมอาคารศนูยว์จัิยและพัฒนาฯ จํานวน ๗
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

68,447.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076201743
 ซื�อพัสดเุพื�อใชใ้นงานนริภยัภาคพื�น จํานวน ๑ รายการ โดย
วธิตีกลงราคา

9,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076201638
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์ชใ้นการประชมุ จํานวน ๔ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

11,205.04 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 51,068,588.68  

  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั �งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp
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